Werk
kdocum
ment dub
bbel gla
as in mo
onumen
nten.
Richtlijn
nen voor hett plaatsen van
v isoleren de beglazin
ng in monum
menten op b
basis van
bestend
dige bestuurrspraktijk.
In overe
eenstemmin
ng met het standpunt va
an de Welsta
ands- en Mo
onumentenccommissie Leiden.
L
Opgeste
eld door:
Laatste wijziging:

Erfgoed Leiden en O
Omstreken
14-10-20
020

Algemee
en
Vaak is b
bij historische ramen de dikte van hett raamhout beperkt,
b
maa
ar bestaat dee wens om isolerende
beglazin
ng toe te passsen. De gem
meente streefft ernaar bij monumenten
m
n zoveel moggelijk historisch
al te behoude
en en het his
storische gevvelbeeld zo min
m mogelijk aan te tastenn. Hier onder staan
materiaa
de uitgan
ngspunten die we hanterren voor de p
plaatsing van
n isolatieglas
s bij monumeenten.
gspunten
Uitgang











m
zoa
als het raam hout en de bestaande
b
ro
oeden, blijft bbehouden, tenzij
Het bestaande materiaal,
nisch noodza
akelijk is.
vervvanging techn
Het ttoepassen van isolerende beglazing mag niet tot gevolg hebb
ben dat roedeen worden
vervvangen door bijvoorbeeld plakroeden met onderbrrekers in het glas.
De b
bestaande historisch waa
ardevolle en//of zeldzame
e beglazing, zoals
z
glas-in--lood, blijft
beho
ouden.
De b
bestaande historische detaillering wo rdt niet of na
auwelijks aan
ngepast. Het aanzicht vanuit
binnen en buiten
n wijzigt niet of
o nauwelijkss.
bestaande historische ma
anier waarop
p het glas is geplaatst,
g
bliijft behoudenn of wordt he
ersteld.
De b
Buite
enbeglazing blijft buitenb
beglazing en binnenbegla
azing blijft bin
nnenbeglazinng. Als er sprake is
van stopverf, mo
ogen geen glaslatten worrden toegepa
ast. Glaslatte
en mogen verrvangen worrden door
stopverf-vervang
gende kit, ind
dien dit historrisch verantw
woord is en het
h aanzicht tten goede ko
omt.
bestaande de
etaillering be
epaalt de maxximale dikte van het toe te passen isoolerend glas
s. Als er
De b
wein
nig ruimte in de sponning is, kan mog
gelijk gelaagd
d glas worden toegepast.. Bij veel ruim
mte is
vaakk (dun) dubbelglas mogelijk.
Uitga
angspunt is behoud
b
van historische sscharnieren en
e gehengen
n. Deze moeeten dan wel het
gewicht van de nieuwe
n
ruiten
n kunnen dra
agen.
bestaande ra
amen en roed
den moeten het nieuwe gewicht
g
van beglazing kuunnen dragen
n.
De b
Aanp
passingen aa
an de beglaz
zing mag nie
et tot gevolg hebben
h
dat de
d historisch e roeden of het
histo
orische raam
mhout verstev
vigd of verva ngen moeten
n worden.
De b
bestaande wijze waarop de
d schuifram
men worden bediend,
b
blijfft behouden. Hierbij is he
et
toep
passen van balansveren
b
in
i de bestaa nde gewichts
skokers mog
gelijk, mits kaatrollen en to
ouwen
word
den gebruikt..

Als het p
plaatsen van isolatieglas door een of meerdere va
an bovenstaa
ande uitganggspunten niet
mogelijkk is, kunnen achterzetram
a
men worden ttoegepast.
Uitvoering






het uitfrezen van
v de sponning blijft de profilering aan
a de binnenzijde volleddig intact en er
e blijft
Bij h
een vlak gedeeltte over van te
en minste 5 mm tussen glas
g
en profie
el. Zie afbeelldingen 1 en 2 voor
beelden.
een aantal voorb
ande raam geen
g
profileri ng hebben, mag
m de spon
nning zodani g worden uittgefreesd
Moccht het bestaa
dat a
aan de binne
enzijde een dikte
d
van min
nimaal 12 mm
m overblijft.
De ssponning ma
ag niet in de breedte
b
opge
efreesd word
den.
Het g
gebruik van stopverf- verrvangende kkit is mogelijk
k. Stopverf mag
m niet vervaangen worde
en door
glaslatten.
hoek van de stopverf moe
et de historissche hoek zo
o veel mogelijk benadereen. Deze hoek moet
De h
minimaal 38 grad
den zijn. Zie afbeeldinge n 1 en 2 voo
or een aantal voorbeeldenn.
Pagina 1 van 5







dubbelglas dienen de afsttandshouderrs uitgevoerd
d te worden in een doffe een donkere kleur.
k
Bij d
andhouders bij dun dubb
bel glas hebb
ben meestal een
e aanzichttsbreedte enn -hoogte van
n 10 mm.
Afsta
In de
e praktijk is gebleken
g
datt de afstandh
houders dan vaak zichtba
aar worden vvanaf de binn
nen- en
buite
enzijde van het
h raam. Om
m een visuele
e aantasting te voorkome
en, mag de aaanzichtsbreedte van
de a
afstandhoude
er maximaal 2 mm groterr zijn dan de aanzichtsbre
eedte van heet stopverf. Om
O zicht
op d
de afstandhouder te voork
komen, kan het schilderw
werk maxima
aal 2 mm op de binnen- en
e
buite
enzijde van de
d ruit worde
en gezet. Zie afbeelding 3 voor een uitwerking vann dit principe
e.
Het buitenblad moet
m
worden uitgevoerd i n een type glas
g
dat is afg
gestemd op dde periode van
v het
raam
m. Zo kan bijvvoorbeeld ge
evraagd word
den een getrrokken buiten
nblad toe te passen.
De vverwerkingsvvoorschriften van de leve rancier diene
en te worden
n opgevolgd.. Het kan
bijvo
oorbeeld voo
orkomen dat een
e bepaald
de beglazings
skit niet compatibel is meet een speciffieke
glasssoort of een
n bepaalde glasdikte is m
mogelijk niet leverbaar in grote
g
afmetinngen. Daarom is
evelen.
tijdig
g contact met de leveranc
cier aan te be

Afbeelding 1 en 2 ton
nen details van
v acceptab
bele en niet-a
acceptabele plaatsing va n isolatieglas
s in een
historische raam.
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